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Això no obstant, si el declarant no corregeix les ano-
malies detectades en el curs del procés de transmissió,
ha de confirmar, mitjançant el sistema mateix, la intenció
de transmetre el model així presentat, sense perjudici
de l’ulterior requeriment que pugui procedir per esme-
nar-les.

3. El declarant ha d’imprimir i conservar la decla-
ració i, si s’escau, la so�icitud d’ajornament o fraccio-
nament o de compensació acceptada i validada amb
el codi electrònic corresponent.

Quart. Termini de presentació.
D’acord amb el que disposa l’article 101.1 del Regla-

ment de l’impost sobre la renda de la persones físiques,
en la redacció que en fa l’article dotze del Reial decret
594/2002, de 28 de juny, la presentació telemàtica de
la declaració ajustada al model 111 i, si s’escau, l’ingrés
corresponent els han d’efectuar els retenidors o obligats
a ingressar a compte que tinguin la consideració d’ad-
ministracions públiques, inclosa la Seguretat Social, en
els vint primers dies naturals de cada mes, en relació
amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte
que corresponguin pel mes immediat anterior. Com a
excepció, la declaració corresponent el mes de juliol s’ha
de fer durant el mes d’agost i els vint primers dies natu-
rals del mes de setembre immediat posterior.

Cinquè. Convenis o acords de co�aboració.
El procediment i les condicions per subscriure els con-

venis o acords de co�aboració perquè les entitats inclo-
ses en la co�aboració en la gestió tributària puguin pre-
sentar per via telemàtica declaracions en representació
de terceres persones és el que preveuen l’apartat setè
i la disposició addicional tercera de l’Ordre de 21 de
desembre de 2000, per la qual s’estableixen les con-
dicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica per Internet de les declaracions corresponents
als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310,
311, 193, 198, 296 i 345.

Disposició final.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable, per
primera vegada, per efectuar la declaració i, si s’escau,
l’ingrés de les retencions o ingressos a compte pels ren-
diments del treball, activitats econòmiques, premis i
determinades imputacions de renda de l’impost sobre
la renda de les persones físiques corresponents al mes
de gener de l’any 2003.

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 8 de novembre de 2002.
MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i Director General de Tributs.

ANNEX

Dades mínimes per incloure al rebut

Data de l’operació:
Codi entitat i sucursal: XXXXXXXX.
Concepte:
111. Exercici NNNN. Període: NN.
Identificació del compte (CCC):
(Quan l’ingrés sigui en efectiu, no s’ha d’emplenar

aquest camp.)
Identificació de l’obligat:
NIF: XNNNNNNN
Denominació:

Import:
NRC assignat a l’ingrés:
NRC al qual substitueix:
(Aquest camp només s’ha d’emplenar en el cas d’a-

nu�ació de NRC anterior i substitució per un de nou.)

Llegenda: «Aquest rebut té els efectes alliberadors
envers el Tresor Públic que assenyala el Reglament gene-
ral de recaptació».

Nota: l’ingrés del deute no eximeix de l’obligació de
presentar la declaració.

22308 ORDRE HAC/2895/2002, de 8 de novembre,
per la qual s’estableixen les condicions gene-
rals i el procediment per a la presentació per
Internet de les declaracions corresponents als
models 182 i 188, i es modifiquen les con-
dicions de presentació per Internet i per tele-
procés de determinats models de declaració.
(«BOE» 275, de 16-11-2002.)

L’Agència Tributària ha entès des de fa temps que
la utilització de les tecnologies informàtiques constitueix
un mecanisme adequat per facilitar als contribuents el
compliment de les seves obligacions tributàries. En apli-
cació d’aquest principi, en els últims anys s’han aprovat
diverses normes que han establert la possibilitat de pre-
sentar declaracions tributàries per via telemàtica, espe-
cíficament a través d’Internet.

Continuant en aquesta línia, la present Ordre estén
aquesta forma de presentació a les declaracions corres-
ponents als models 182, «Impost sobre la renda de les
persones físiques. Declaració informativa de donacions»,
i 188, «Impost sobre la renda de les persones físiques.
Impost sobre societats. Impost sobre la renda de no resi-
dents (establiments permanents). Retencions i ingressos
a compte. Rendes o rendiments del capital mobiliari pro-
cedents d’operacions de capitalització i de contractes
d’assegurança de vida o invalidesa. Resum anual».

A més d’això, s’incorpora a aquesta Ordre, com a
disposició addicional, l’elevació del nombre màxim de
registres que poden contenir les declaracions informa-
tives que es poden presentar actualment a través d’In-
ternet.

També mitjançant disposició addicional, s’incorpora
a aquesta Ordre l’obligació que determinades declara-
cions tributàries que, segons la seva normativa regu-
ladora, es poden presentar davant l’Agència Tributària
per via telemàtica, mitjançant teleprocés, hagin de ser
criptografiades amb caràcter previ a la seva tramesa.

Així mateix, com a disposició addicional quarta, se
suprimeix, per als models de declaració 180, 193, 190,
347 i 349, l’exclusió de presentació per via telemàtica
en els casos en què aquesta s’efectuï de manera co�ec-
tiva per les persones o entitats autoritzades a presentar
declaracions per via telemàtica en representació de ter-
ceres persones.

Aquesta Ordre té la seva base en diverses normes
habilitadores, entre altres les pròpies dels impostos sobre
la renda de les persones físiques, sobre la renda de no
residents i sobre societats, quan aquestes normes atri-
bueixen al ministre d’Hisenda la competència per establir
el lloc i la forma de presentació de les declaracions tri-
butàries corresponents; en aquest sentit, són aplicables
els articles 66.5 i 101.5 del Reglament de l’impost sobre
la renda de les persones físiques (aprovat pel Reial decret
214/1999, de 5 de febrer, «Butlletí Oficial de l’Estat»
del 9), l’article 64.5 del Reglament de l’impost sobre
societats (aprovat pel Reial decret 537/1997, de 14
d’abril, «Butlletí Oficial de l’Estat» del 24) i la disposició
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final segona de la Llei 41/1998, de 9 de desembre,
de l’impost sobre la renda de no residents i normes tri-
butàries («Butlletí Oficial de l’Estat» del 10).

D’altra banda, la disposició final segona de la Llei
50/1998 autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per-
què determini, mitjançant una ordre, els casos i les con-
dicions en què els contribuents i les entitats incloses
en la co�aboració social en la gestió tributària a què
es refereix l’article 96 de la Llei general tributària poden
presentar per mitjans telemàtics declaracions, declara-
cions liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres
documents que exigeix la normativa tributària.

En aquest sentit, l’article 64 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques estableix la forma
en què l’Agència Estatal d’Administració Tributària pot
fer efectiva la co�aboració externa en la presentació i
gestió de declaracions i comunicacions. A l’apartat 4
de l’article esmentat es determina que, mitjançant una
ordre del ministre d’Economia i Hisenda, s’han d’establir
els supòsits i les condicions en què les entitats que hagin
subscrit els acords que preveu l’apartat 1 de l’esmentat
article poden presentar per mitjans telemàtics declara-
cions, comunicacions, declaracions liquidacions o quals-
sevol altres documents exigits per la normativa tributària,
en representació de terceres persones.

Així mateix, l’article 55 bis del Reglament de l’impost
sobre societats estableix la forma en què l’Administració
Tributària pot fer efectiva la co�aboració social en la
presentació de declaracions per aquest impost. A l’a-
partat 4 de l’article esmentat es determina que mitjan-
çant una ordre del ministre d’Hisenda s’han d’establir
els casos i les condicions en què les entitats que hagin
subscrit els acords que preveu l’apartat 1 de l’article
esmentat poden presentar per mitjans telemàtics decla-
racions, declaracions liquidacions o qualssevol altres
documents exigits per la normativa tributària, en repre-
sentació de terceres persones.

Finalment, l’article 2 del Reial decret 557/2000, de
27 d’abril, de reestructuració dels departaments minis-
terials («Butlletí Oficial de l’Estat» del 28), estableix que
correspon al Ministeri d’Hisenda, a través dels òrgans
a què es refereix l’apartat 1 de l’article esmentat, l’exer-
cici de les competències fins ara atribuïdes al Ministeri
d’Economia i Hisenda.

En conseqüència, i fent ús de les autoritzacions que
tinc conferides, disposo:

Primer. Àmbit d’aplicació del sistema de presentació
telemàtica de declaracions.

U. La presentació telemàtica que preveu aquesta
Ordre és aplicable a les declaracions següents:

Model 182, «Impost sobre la renda de les persones
físiques. Declaració informativa de donacions», aprovat
per l’Ordre de 27 de juliol de 2001, per la qual s’aproven
els models 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 345,
480, 650, 652 i 651 en euros, així com el model 777
document d’ingrés o devolució en el cas de declaracions
extemporànies i complementàries, i per la qual s’esta-
bleix l’obligació d’utilitzar necessàriament els models en
euros a partir de l’1 de gener de 2002 («Butlletí Oficial
de l’Estat» de 3 d’agost).

Model 188, «Impost sobre la renda de les persones
físiques. Impost sobre societats. Impost sobre la renda
de no residents (establiments permanents). Retencions
i ingressos a compte. Rendes o rendiments del capital
mobiliari procedents d’operacions de capitalització i de
contractes d’assegurança de vida o invalidesa. Resum
anual», aprovat per l’Ordre de 17 de novembre de 1999,
per la qual s’aproven els models 128, en pessetes i en
euros, de declaració document d’ingrés, i els models 188,

en pessetes i en euros, del resum anual de retencions
i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les
persones físiques, de l’impost sobre societats i de l’im-
post sobre la renda de no residents corresponent a esta-
bliments permanents, en relació amb les rendes o els
rendiments del capital mobiliari procedents d’operacions
de capitalització i de contractes d’assegurança de vida
o invalidesa, com també els dissenys físics i lògics per
a la substitució dels fulls interiors dels models 188 per
suport directament llegible per ordinador («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 20).

Dos. Les persones o entitats autoritzades a presen-
tar per via telemàtica declaracions en representació de
terceres persones, d’acord amb el que disposen l’apartat
setè i les disposicions addicionals segona i tercera de
l’Ordre de 21 de desembre de 2000 («Butlletí Oficial
de l’Estat» del 28), per la qual s’estableixen les condicions
generals i el procediment per a la presentació telemàtica
a través d’Internet de les declaracions corresponents als
models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311,
193, 198, 296 i 345, poden fer ús d’aquesta facultat
respecte a les declaracions que preveu el subapartat
u anterior.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, no
es pot fer la presentació telemàtica del model 188 quan
inclogui retencions o ingressos a compte relatius a con-
tribuents per l’impost sobre la renda de no residents.

Segon. Condicions generals per a la presentació
telemàtica de les declaracions corresponents als models
182 i 188.

U. Caràcter de la presentació.—La presentació tele-
màtica de les declaracions corresponents als models 182
i 188 té caràcter voluntari.

Dos. Requisits per a la presentació telemàtica de
les declaracions corresponents als models 182 i 188.—La
presentació telemàtica de les declaracions correspo-
nents als models 182 i 188 està subjecta a les condicions
següents:

1. El declarant ha de disposar de número d’iden-
tificació fiscal (NIF).

2. El declarant ha de tenir insta�at en el navegador
un certificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica
Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda,
d’acord amb el procediment que estableixen els
annexos III i VI de l’Ordre de 24 d’abril de 2000 («Butlletí
Oficial de l’Estat» del 29), per la qual s’estableixen les
condicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica de declaracions de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, llevat que la presentació tele-
màtica l’hagi de fer una persona o entitat autoritzada
per presentar declaracions en representació de terceres
persones, cas en què és la persona o l’entitat autoritzada
la que ha de tenir insta�at en el navegador el seu cer-
tificat d’usuari X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional
de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda.

3. Per fer la presentació telemàtica de les decla-
racions corresponents als models 182 i 188, el declarant
o, si s’escau, el presentador autoritzat, ha d’utilitzar prè-
viament un programa d’ajuda per obtenir el fitxer amb
la declaració que s’ha de transmetre. Aquest programa
d’ajuda pot ser el de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària per a les declaracions corresponents als
models esmentats o altres que obtinguin un fitxer amb
el mateix format.

El contingut d’aquests fitxers s’ha d’ajustar als dis-
senys de registres tipus 1 i tipus 2 que estableixen l’Ordre
de 27 de juliol de 2001, que va aprovar el model 182,
i l’Ordre de 17 de novembre de 1999, que va aprovar
el model 188.
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Així mateix, els declarants que optin per aquesta
modalitat de presentació han de tenir en compte les
normes tècniques que es requereixen per fer la presen-
tació esmentada i que estan recollides a l’annex II de
l’Ordre de 24 d’abril de 2000 esmentada.

Tres. Casos d’exclusió de la presentació telemàtica
dels models 182 i 188.—No es pot fer la presentació
telemàtica de les declaracions corresponents als models
182 i 188 en els casos següents:

1. Quan el nombre de registres que s’han de trans-
metre, en cada declaració corresponent als models 182
i 188, sigui superior a 15.000.

2. Quan hagi transcorregut més d’un any des de
l’inici del termini de presentació a què es refereix l’apartat
quart d’aquesta Ordre. A partir d’aquesta data els obligats
tributaris que vulguin regularitzar la seva situació tribu-
tària en relació amb aquesta obligació han de presentar
la declaració en un imprès o, si s’escau, en un suport
directament llegible per ordinador.

Quatre. Presentació de declaracions amb deficièn-
cies de tipus formal.—En els casos en què es detectin
anomalies de tipus formal en la transmissió telemàtica
de declaracions, aquesta circumstància ha de posar en
coneixement del declarant el sistema mateix, mitjançant
els missatges d’error corresponents, perquè siguin esme-
nats.

Tercer. Procediment per a la presentació telemàtica
de les declaracions corresponents als models 182 i
188.—El procediment per a la presentació telemàtica de
les declaracions és el següent:

1. El declarant s’ha de comunicar amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària a través d’Internet o
de qualsevol altra via equivalent que en permeti la con-
nexió, a l’adreça: http://aeat.es; ha de seleccionar el
model de declaració i procedir a transmetre la declaració
corresponent amb la signatura electrònica, generada en
seleccionar el certificat d’usuari X.509.V3 expedit per
la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de
la Moneda i prèviament insta�at en el navegador a
aquest efecte.

Si el presentador és una persona o entitat autoritzada
a presentar declaracions en representació de terceres
persones, es requereix una única signatura, la corres-
ponent al seu certificat.

2. Si la declaració és acceptada, l’Agència Estatal
d’Administració Tributària li ha de retornar en pantalla
les dades del registre tipus 1 validats amb un codi elec-
trònic de 16 caràcters, a més de la data i l’hora de
presentació.

En cas que la presentació sigui rebutjada, es mostren
a la pantalla les dades del registre tipus 1, i la descripció
dels errors detectats. En aquest cas, s’ha de procedir
a esmenar-los amb el programa d’ajuda amb què es va
generar el fitxer o repetint la presentació si l’error s’ha
originat per un altre motiu.

3. El presentador ha d’imprimir i conservar la decla-
ració acceptada, així com el registre tipus 1 degudament
validat amb el codi electrònic corresponent.

Quart. Terminis de presentació.

U. Model 182.—La presentació telemàtica de la
declaració corresponent al model 182 s’ha de fer entre
l’1 de gener i el 20 de febrer de cada any, en relació
amb els donatius que donin dret a deducció per l’impost
sobre la renda de les persones físiques efectuats durant
l’any natural anterior.

Dos. Model 188.—La presentació telemàtica de la
declaració corresponent al model 188 s’ha de fer entre
l’1 de gener i el 20 de febrer de cada any, en relació
amb les quantitats retingudes i els ingressos a compte
que corresponguin a l’any immediatament anterior.

Cinquè. Convenis o acords de co�aboració.—El pro-
cediment i les condicions per a la subscripció dels con-
venis o acords de co�aboració perquè les entitats inclo-
ses en la co�aboració en la gestió tributària puguin pre-
sentar per via telemàtica declaracions en representació
de terceres persones, és el que preveuen l’apartat setè
i la disposició addicional tercera de l’Ordre de 21 de
desembre de 2000, per la qual s’estableixen les con-
dicions generals i el procediment per a la presentació
telemàtica per Internet de les declaracions corresponents
als models 117, 123, 124, 126, 128, 216, 131, 310,
311, 193, 198, 296 i 345.

Disposició addicional primera.

Els conceptes i les definicions relatius a la presenta-
ció de declaracions per via telemàtica es recullen a l’an-
nex V de l’Ordre de 24 d’abril de 2000, per la qual
s’estableixen les condicions generals i el procediment
per a la presentació telemàtica de declaracions de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques.

Disposició addicional segona.

S’eleva de 1.500 a 15.000 el nombre màxim de regis-
tres que s’han de transmetre per poder fer la presentació
telemàtica per Internet de les declaracions corresponents
als models 180, 190, 193, 198, 296, 345, 347 i 349.

Disposició addicional tercera.

Les declaracions tributàries corresponents als models
038, 181, 183, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195,
196, 198, 199, 291, 296, 345, 346, 347, 349, 611
i 616 que, d’acord amb les normes reguladores vigents
de la presentació de declaracions tributàries, siguin
enviades a l’Agència Tributària per via telemàtica, mit-
jançant teleprocés, han de ser criptografiades abans de
la seva transmissió; per a això, els declarants han de
seguir les instruccions que assenyala l’annex I d’aquesta
Ordre. Aquesta disposició és aplicable a les declaracions
que es presentin a partir de l’1 de gener de 2003.

Disposició addicional quarta.

Respecte al que disposen les respectives ordres que
van aprovar la presentació per via telemàtica dels models
de declaració 180, «Impost sobre la renda de les per-
sones físiques. Impost sobre la renda de no residents
(establiments permanents). Impost sobre societats.
Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre
determinades rendes o rendiments procedents de l’arren-
dament o subarrendament d’immobles urbans»; 190,
«Impost sobre la renda de les persones físiques. Resum
anual de retencions i ingressos a compte (rendiments
del treball, de determinades activitats econòmiques, pre-
mis i determinades imputacions de renda»); 193, «Impost
sobre la renda de les persones físiques. Impost sobre
la renda de no residents (establiments permanents).
Impost sobre societats. Resum anual de retencions i
ingressos a compte sobre determinades rendes»; 347,
«Declaració anual d’operacions amb terceres persones»,
i 349, «Impost sobre el valor afegit. Declaració reca-
pitulativa d’operacions intracomunitàries», queda supri-
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mida l’exclusió de presentació per via telemàtica en els
casos en què aquesta s’efectuï de manera co�ectiva per
les persones o entitats autoritzades a presentar per via
telemàtica en representació de terceres persones.

Disposició final única.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i és aplicable per
primera vegada a les declaracions que es presentin a
partir d’1 de gener de 2003 referides a l’exercici de
2002.

Els ho comunico perquè en tinguin coneixement i
als efectes oportuns.

Madrid, 8 de novembre de 2002.

MONTORO ROMERO

I�ms. Srs. Director General de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària i Director General de Tributs.

ANNEX I

Configuració dels paràmetres de criptografia en la ses-
sió que les entitats mantenen amb l’Agència Tributària
per a l’aplicació DECINF, per la qual es trameten fitxers

de declaracions informatives a través d’Editran

En el criptatge dels fitxers que s’han de transmetre,
s’ha d’aplicar un algoritme de tipus simètric, DES.

Perquè Editran criptografiï les transmissions de fitxers
corresponents a l’aplicació DECINF, segons el tipus d’al-
goritme, és necessari que l’entitat declarant, mitjançant
el programari necessari per fer-ho, hagi configurat correc-
tament els paràmetres necessaris abans de fer la primera
emissió. Per a aquesta configuració de paràmetres s’han
de seguir les instruccions que es descriuen a l’adreça
d’Internet http://www.agenciatributaria.es.

El procés de configuració de paràmetres és desatès
(sense diàleg previ entre l’entitat i l’Agència Tributària);
el dia 1 de gener de 2003 l’Agència Tributària ha con-
figurat autònomament criptografia en totes les seves prò-
pies sessions per a l’aplicació DECINF.

22421 ORDRE HAC/2901/2002, de 12 de novem-
bre, per la qual es modifica l’Ordre de 15
de juny de 1995, per la qual es desplega
parcialment el Reglament general de recap-
tació en la redacció que en fa el Reial decret
448/1995, de 24 de març, en relació amb
les entitats de dipòsit que presten el servei
de co�aboració en la gestió recaptadora.
(«BOE» 277, de 19-11-2002.)

L’Ordre de 15 de juny de 1995, de desplegament
parcial del Reglament general de recaptació, regula la
prestació del servei de co�aboració en la gestió recap-
tadora per part de les entitats financeres autoritzades
a desplegar aquesta co�aboració i estableix un proce-
diment centralitzat tant per a l’ingrés al Tresor de les
quantitats recaptades, com per a la tramesa a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària de la informació rela-
tiva als cobraments realitzats. Els avantatges derivats
del procediment que aprova l’Ordre esmentada han estat
importants, i cal destacar-ne la simplicitat de les comu-
nicacions, l’agilitat en la transmissió de la informació
i la immediatesa en el coneixement de l’ingrés efectuat.

No obstant això, per als deutes en fase d’embarga-
ment, no hi ha un procediment normalitzat que permeti

fer l’ingrés a través d’entitats co�aboradores, perquè fins
a la data l’Agència Estatal d’Administració Tributària no
emetia per a aquests deutes un model de carta de paga-
ment. Prevista aquesta carta de pagament, que passa
a anomenar-se model 008, cal introduir un canvi en les
especificacions tècniques de l’Ordre de referència i reco-
llir el model 008 entre els models vàlids acceptats per
les entitats.

Apartat únic. Modificacions a l’Ordre de 15 de juny
de 1995, per la qual es desplega parcialment el Regla-
ment general de recaptació en la redacció que en
fa el Reial decret 448/1995, de 24 de març, en rela-
ció amb les entitats de dipòsit que presten el servei
de co�aboració en la gestió recaptadora.

I. Es modifica l’annex VI, «Presentació centralitzada.
Ingressos entitats co�aboradores. Especificacions tècni-
ques», de l’Ordre de 15 de juny de 1995, per la qual
es desplega parcialment el Reglament general de recap-
tació en la redacció que en fa el Reial decret 448/1995,
de 24 de març, en relació amb les entitats de dipòsit
que presten el servei de co�aboració en la gestió recap-
tadora, i es fa una nova redacció de l’apartat 2.7 del
punt 2, «Disseny del registre de detall d’ingressos del
SIR (tipus-3)» de la manera següent:

«2.7 Disseny del registre de detall d’ingressos SIR
(tipus-3)

Posic. Tipus Descripció

1-1 Núm. Tipus de registre. Té el valor 3.
2-8 Núm. Número de seqüència del registre de

detall, a l’EC el primer registre de detall
té el valor 00000001.

9-11 Núm. Codi del model:
002 = Abonaré AEAT
003 = Diligència d’embargament de

comptes.
004 = Talons d’actes.
008 = Doc. d’ingressos associats a dili-

gències d’embargament.
012 = Abonaré Delegació d’Economia i

Hisenda.

12-29 Alf. Clau del justificant d’ingrés (alineada per
l’esquerra).

Configuració:
Per als models 002, 003, 004, 008 i 012.
Pos. 1-2: codi delegació (01-56).
Pos. 3-4: dos últims dígits de l’any d’e-

missió.
Pos. 5-6: tipus de justificant.
Pos. 7-12: numèric.
Pos. 13: caràcter de control (*)
Resta: blancs.

30-37 Núm. Data de l’ingrés (AAAAMMDD).
38-50 Núm. Import de l’ingrés en cèntims d’euro.
51-54 Núm. Sucursal de l’ingrés.

55 Alf. En blanc.
56-64 Alf. NIF del deutor.
65-90 Alf. Filler (amb blancs).

(*) Models 002, 004 i 012. L’import de l’ingrés se suma al número
format per les posicions 1 a 12. Del número obtingut es calcula el dígit
de control amb el mateix algoritme que en el NIF.

Models 003 i 008. Del número format per les posicions 1 a 12 es calcula
el dígit de control amb l’algoritme del NIF.»


